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1. Título -

CDD
–

AUTOR
 ANTÔNIO CARLOS GUIMARÃES é expositor e autor de livros espíritas.
 Seus livros, que assinou sob o pseudônimo de ANTÔNIO LOBO GUIMARÃES,
podem ser vistos aqui: http://www.aprendizadoespirita.net/livros.php
 Seu site é: http://www.aprendizadoespirita.net/
 Contatos: guimalam@hotmail.com
LEITURA E IMPRESSÃO
Recomenda-se a leitura on-line deste texto e a impressão somente do estritamente
necessário. Se for imprimir, use o modo múltiplo ou livreto (2 páginas por folha, frente
e verso), que, em face da diagramação adotada, obterá um texto de boa
visualização/leitura.
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons. Você
pode copiar, distribuir, exibir, executar, desde que seja dado crédito
ao autor original. Você não pode fazer uso comercial desta obra.
Você não pode criar obras derivadas.
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1. Introdução
Estudar Espiritismo é um trabalho artesanal de ler, observar e anotar muito, como nos recomendou o
escritor e expositor espírita Deolindo Amorim.
Isso pressupõe método e ferramentas. Assim, sugerimos a adoção de um guia de estudos1 e de fichas de
estudo e leitura e de arquivo de documentação pessoal.2
Não se pense que o avanço tecnológico – textos on-line, e-books, editores de textos – superaram os
métodos e técnicas acima. A informática e a internet mudaram a forma de ler, de observar, de pesquisar,
de anotar, agilizando e facilitando enormemente as tarefas, mas não dispensam o trabalho árduo e
paciente de quem se propõe a estudar e aprender com método.
Desse modo, todos os recursos e técnicas de livros, papéis, anotações e arquivamentos que mencionamos
abaixo podem ser adaptados à tecnologia virtual. Na verdade, no trabalho intelectual, esses dois mundos
– o físico e o virtual – são complementares, e devem conviver e se ajustar harmonicamente.3

2. A importância do fichário de leituras
As palavras do Espírito de Verdade – Amai-vos e instruí-vos! – representam para os espíritas,
especialmente aqueles ligados à tarefa da divulgação doutrinária, um comando poderoso, ao
qual não se pode furtar. Mas não se instrui convenientemente o diletante, aquele que se limita
à leve leitura dos romances ou às espiadelas ligeiras das obras da Codificação, e sim como
leciona Deolindo Amorim:
Gostaríamos de ponderar aos (novatos) o seguinte: a erudição é muito importante, pois não se
faz lastro de informações sem ler, observar e anotar muito, mas é preciso que cada qual exercite
a capacidade criadora, fazendo suas indagações e elaborando seus próprios planos sem se
contentar em tudo por tudo com o que já está feito. Quando o espírito se habitua aos modelos
convencionais e às ideias já consagradas, sem dar sequer um passo para descobrir ou encontrar

1

Como sugestão de guia de estudos, veja o e-texto GEDE – GUIA DE ESTUDOS DA DOUTRINA ESPÍRITA, disponível em:
http://static.recantodasletras.com.br/arquivos/5480781.pdf?1450200642
2
Para um estudo completo sobre esse tema, veja o e-texto A DOCUMENTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO ESTUDO PESSOAL DO
ESPIRITISMO, disponível em: http://static.recantodasletras.com.br/arquivos/5480799.pdf?1450201319
3 Veja o e-texto FERRAMENTAS ELETRÔNICAS PARA ESTUDAR, ENSINAR E DIVULGAR O ESPIRITISMO, disponível em:
http://www.aprendizadoespirita.net/ebooks.php

2

ADE – Aprendizado Didático de Espiritismo

mais algum elemento de estudo e análise, cai na rotina, e a rotina estiola os germes da
criatividade. (AMORIM, Deolindo. Compilação e Criatividade. Mundo Espírita, jan/1984)

A verdade é que informação, conhecimento e cultura doutrinária extraem-se dos livros, das
pesquisas atentas, das conversações inteligentes, dos estudos em grupo, das anotações
metódicas. Não há outro caminho.
3

3. A arte de tomar apontamentos
Para esse ponto é bastante esta lição de Angelo Salvador:
Selecionado o conteúdo pertinente ao assunto, o pesquisador está em condições de recolher o
material válido (...)
A coleta propriamente dita, das seleções, é feita mediante a tomada de apontamentos. “A tinta
mais pálida é melhor que a memória mais fiel”, afirma a velha sabedoria chinesa. Há que ler
pouco relativamente ao que se escreve, e há que reter pouco relativamente ao que se lê.
Contudo, é preciso assegurar a retenção e o aproveitamento do pouco que se quer conservar.
Em face da massa infinita das publicações escritas, há de se selecionar o que se deve ou necessita
ler. Ora, é impossível reter tudo o que se lê; aliás, não é necessário, mesmo porque sobrecarregar
a memória é prejudicial ao pensamento. Para suprir as necessidades, há de se lançar mão de
apontamentos, que são uma espécie de memória exterior, memória mecânica ou “memória de
papel”, segundo a expressão de Schopenhauer.
............................
Tomar apontamentos é transladar, formal ou conceptualmente, os dados, fatos ou proposições
notáveis de uma fonte, oral ou escrita, para um caderno, pasta ou ficha de uso pessoal.
............................
Para agir com eficiência, sem perdas de energia e de tempo, é oportuno obedecer a certa ordem
na tomada de apontamentos: [a] Partir sempre da colocação de um problema (...) [b] Tomar
notas somente depois de ler criticamente todo o texto (...) [c] Em seguida, dar-se ao trabalho
mecânico de escrever as anotações em fichas. É tarefa penosa para os experimentados e quase
intolerável para os principiantes.
............................
(Passemos a examinar as características que os apontamentos devem possuir). Carter Alexander
e Arvid Burke (Métodos de investigação, Washington, UNION PANAMERICANA, 1962, págs. 130132) apresentam as seguintes características de um bom apontamento:






Um bom apontamento é mais que um mero assunto ou um esboço de tema.
Um bom apontamento é tão preciso que não deixa dúvida sobre seu
significado.
Um bom apontamento possui todos os dados necessários para voltar
rapidamente à sua fonte original.
Um bom apontamento tem um encabeçamento bem definido.
Um bom apontamento é o que é feito com pensamento de que o material será
incorporado no trabalho. (SALVADOR, Angelo Domingos. Métodos e técnicas
de pesquisa bibliográfica, págs. 106/111 passim. SULINA, Porto Alegre, 1982)
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4. A ficha de estudos
É importante lembrar: o fichamento pode ser feito em um caderno ou em fichas compradas numa
papelaria. Após entrar na era da informática, abandonei os cadernos e passei a fazer o fichamento
diretamente no computador, o que facilita muito no momento de redigir o texto final.
(MIRIAN GOLDENBERG. A ARTE DE PESQUISAR: COMO FAZER PESQUISA QUALITATIVA EM CIÊNCIAS SOCIAIS)
4

Para GALLIANO,
A ficha deve funcionar como lembrete; portanto, oferecer apenas informações resumidas. Se
bem feita e indicando corretamente as fontes, tudo que se deseja dela é que seja breve, mas
suficientemente clara para permitir a compreensão de seu conteúdo em consulta realizada muito
tempo depois da anotação. (GALIANO, Guilherme, já citado)

Para essa finalidade, são sugeridas no Apêndice duas FICHAS DE ESTUDO, que vamos utilizar na
construção do FICHÁRIO DE LEITURA. Uma pautada e outra sem pauta. Aquela para textos que podem
ser complementados a qualquer tempo, à medida dos novos estudos, porque possui espaços
laterais apropriados; esta, indicada para quadros sinóticos, gráficos, diagramas, esquemas, etc.
As fichas são em tamanho oficio A 4, pois se destinam a transcrições e a resumos mais ou menos
extensos. Devem ser arquivadas em fichários escolares, haja vista que estes facilitam a
catalogação, a conservação e o transporte das fichas.
As informações extraídas da leitura e do estudo da documentação espírita serão analisadas,
codificadas, sintetizadas ou resumidas, e depois criteriosamente transcritas ou referidas nas
fichas correspondentes; estas devem, em seguida, ser catalogadas. O ordenamento de todo esse
processo é feito pelo GUIA.
Dessa forma, vamos anotando contribuições próprias, construindo e reconstruindo
informações, criando e recriando ideias. Pesquisando, analisando, refletindo, desenvolvendo a
compreensão própria e a capacidade de discernimento. Enfim, crescendo intelectual e
espiritualmente.

5. A ficha de arquivo de documentação
Como lecionada GALLIANO,
a documentação geral não é feita em fichas, mas em pastas. Sua função é a organização e a
preservação de documentos extraídos de fontes poucos acessíveis ou perecíveis. RECORTES DE
JORNAIS E REVISTAS, CÓPIAS XEROCADAS DE CAPÍTULOS, TRECHOS DE APOSTILAS E LIVROS
ESGOTADOS, FOLHETOS, TABELAS, ESTATÍSTICAS, MAPAS, GRÁFICOS, ETC., tudo isso constitui
documento complementar da biblioteca pessoal e deve ser cuidadosamente montado em folhas
brancas de papel de formato ofício. Essas folhas serão então organizadas em pastas e
devidamente catalogadas por assunto. Sempre que for o caso, devem ter registro em ficha de
documentação bibliográfica ou temática para classificação no fichário. (Grifamos.) (GALLIANO,
Guilherme. Método Científico, HARBRA, SP, 1979).

Para atender à orientação supra, apresentamos no Apêndice um modelo de FICHA DE ARQUIVO DE
DOCUMENTAÇÃO, vinculada tematicamente ao GUIA DE ESTUDOS e no formato da FICHA DE ESTUDOS.
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6. A ficha de Vocabulário Técnico e Espírita
A necessidade de se estabelecer termos próprios para o estudo da doutrina foi posta assim, por
Kardec:
Para coisas novas são necessárias palavras novas, assim o exige a clareza de linguagem, para
evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos termos iguais. (KARDEC, Allan. O Livro dos
Espíritos, Introdução)
As manifestações espíritas são origem de uma multidão de ideias novas que não puderam
encontrar representação na linguagem usual; elas têm sido expressas por analogia, como
acontece no início de toda ciência. Daí a ambiguidade dos vocábulos, origem de intermináveis
discussões.

Mais à frente, julgou importante criar um vocabulário para o Espiritismo:
(Foi para) pôr em ordem essas ideias novas e ainda confusas que nos dispusemos, em primeiro
lugar, a inventariar todas as palavras que se referem, direta ou indiretamente, à doutrina espírita,
oferecendo a respeito delas, explicações sucintas, porém suficientes para fixar as ideias. A ciência
espírita deve ter o seu vocabulário como todas as outras ciências. Para compreender uma ciência
é preciso, em primeiro lugar, compreender-lhe a terminologia. (KARDEC, Allan. Instruções
Práticas sobre as manifestações espíritas, Introdução. Comentário sobre o Vocabulário Espírita,
que incluiu na obra. EDICEL, 1979)

Outro autor espírita fala da evolução da terminologia:
Em Espiritismo, a terminologia evolui, porque a doutrina é progressiva. Assim, a própria
terminologia da parapsicologia se incorpora facilmente ao Espiritismo, sem que a linguagem
simples de Kardec seja substituída. (ESPESCHIT, Antônio. Moderno Dicionário Espírita,

Introdução, DGF EDIÇÕES, 1987)
Note também que José Marques Mesquita criou um Elucidário, explicando inúmeros termos e
expressões utilizados por André Luiz na obra Evolução em dois mundos. 4
Em razão de tudo isso, incluímos no GUIA DE ESTUDOS, no tema OUTROS TEMAS ESPÍRITAS, O SUBTEMA
13.9 – VOCABULÁRIO TÉCNICO E ESPIRITA, com vista à confecção de fichas para o alinhamento de
palavras fundamentais ao estudo e compreensão da doutrina espírita. A anotação de palavra
nova ou desconhecida e de seu significado deve ser feita à medida dos estudos e leituras. Assim,
ao mesmo tempo que vamos criando um conjunto personalizado de conceitos, definições,
categorias, aumentamos nosso domínio vocabular e beneficiamos nossas atividades de leitura
e de redação. Um modelo desta ficha está no Apêndice.

4

MESQUITA, José Marques. Elucidário de Evolução em dois mundos. PIEDADE, SP, CULTURESP, s/d
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